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Hva er god kultur på jobben for deg?

Legg inn kode som du får 
oppgitt av instruktør

Gå inn på www.menti.com

http://www.menti.com/
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UTFORDRING: Tørre å snakke om elefanten i rommet

Bang, Henning 2018



Kulturdefinisjon

”Måten vi gjør ting på her hos oss”

Deal & Kennedy, 1982

Organisasjonskultur er de sett av felles verdier, normer og 

virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon 

når vi samhandler med hverandre og omgivelsene, og dette 

kommer til uttrykk i våre handlinger og holdninger på jobben 

Bang, Henning, 2020, s 3
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• Felles oppfatning om at det er 

trygt å ta personlig risiko.

At det ikke vil ha negative konsekvenser 

å si fra.

• Ikke det samme som å være «en 

sammensveiset gjeng» (cohesiveness). 

Hva er psykologisk trygghet?

Edmondson, Amy,1999, 2014

Pasientsikkerhetskonferansen 2020



Skap PSYKOLOGISK TRYGGHET i teamet

Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset, 2013



Kultur

Kvalitet og 

pasientsikkerhet

Medarbeiderhelse 

og trivsel

Psykologisk trygghet 

Arbeidsmiljø

Referanse: Joy Buikema Fjærtoft, prosjektleder og organisasjons, Helsedirektoratet 



Amy Edmondson «Psychological Safety and Learning in 

Working Teams». Administrative Science Quarterly, 44 (1999). 

Kultur og 

ledelse

Psykologisk

trygghet

Resultater

Læring

Hvorfor er psykologisk trygghet så viktig?



Incivility

«Den stille epidemien»

Ufin kommunikasjon 

Ugrei oppførsel

Uprofesjonell atferd

Får økende oppmerksomhet fordi det er ganske vanlig og 

har sammenheng med en rekke negative konsekvenser i 

helsevesenet. 

Andersson and Pearson, 1999. 



Ufin oppførsel 
på livet løs!

• Kontrollert studie i laboratorium 
på sykehus i Telaviv. 

• Hensikt: gjøre sykehus ansatte til 
bedre klinikere.

• 24 medisinske team bestående 
av en lege og to sykepleiere 

• Teamet oppgave: diagnostisere 
og behandle ett kritisk sykt 
nyfødt barn i løpet av en time

• Teamene fikk informasjon om at 
en ledende ekspert fra USA 
skulle observere dem via 
webkamera.

“Rudeness in Medical Settings Could Kill Patients”

Riskin et al. «The Impact of Rudeness on Medical Team 

Performance: A Randomized Trial». Pediatrics. sep 2015

Respektløs oppførsel er farlig for 
pasienter, kolleger og arbeidsmiljø 



The Impact of Rudeness on Medical Team 

Performance: A Randomized Trial
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• Kommunikasjon under eksperimentet:
• Kontrollgruppen: Fikk en nøytral og en 

oppmuntrende kommentar
• Eksperimentgruppen: Fikk beskjed om at han ikke 

imponert over kvaliteten på behandlingen i Israel, 
samt at det han hadde observert ikke hadde holdt en 
uke i hans avdeling i USA

• Hva viste studiet?
• Signifikant forskjell i diagnostisering og behandling 

av det nyfødte barnet avhengig av om man var i 
kontroll/ eksperiment gruppe ift. om de ble utsatt for 
ufine kommentarer eller ikke 

• I eksperiment gruppen ble det gjort mange feil; å bli 
utsatt for frekke kommentarene hadde dramatiske 
effekter som dårligere samarbeid, lavere effektivitet, 
stilte feil diagnose, glemte å følge instruksjoner, 
ventilerte ikke pasienten like bra, spurte ikke om 
hjelp når de trengte det, legene spurte om feil 
medikament og sykepleieren mikset feil medikament

• Resultater fra studiet:
• Det var forskjell på 52 % på hvor godt teamene 

diagnostiserte. Og en forskjell på 43 % på 
behahandlingen som ble gitt, og 50 % reduksjon i 
utførelse av arbeidet. 

• Frekkhet («rudeness») påvirker ens evne til å 

tenke, prosessere informasjon og å gjøre 

beslutninger. Frekke/ufine kommentarer påvirker 

også hukommelsen.

• Det å være vitne til nedlatende kommunikasjon 

kan også påvirke vår jobb utførelse. 
• Rhona Flin sitt studie: Rudeness at work, (2010), viste 

at studenter som var vitne til at en medstudent fikk 

nedlatende kommentarer fra veileder, fikk dårligere 

resultater på kognitive tester som gikk på hukommelse 

og kreativitet, sammenlignet med kontrollgruppen som 

ikke var vitne til at en medstudent fikk kjeft.

• Anbefaling fra forskerne Erez & Porath: 
• Sykehus må ta oppgjør med frekk kommunikasjon 

blant ansatte med tanke på at denne 

tilsynelatendeaksepterte «hverdagslige ukulturen» 

med dårlige oppførsel kan få katastrofale 

konsekvenser for pasientene! 

Hva er konsekvensene av frekk kommunikasjon ?

Oppsummering



Siv Hilde Berg: Psychologist, Phd, Associate Professor in Patient Safety at the SHARE-Centre for 

Resilience in Healthcare, Department of Quality and Health Technology, Faculty of Health Sciences, 

University of Stavanger

Patient Safety Culture in the context of mental health care - YouTube

Berg, Siv Hilde 2022

https://www.youtube.com/watch?v=7WBSzeaU5Eo


Oppsummering og konklusjon
Siv Hilde Berg: 

«Safe clinical practice for patients hospitalised in mental healthcare during a suicidal crisis”

Avdeling med lav grad av PT

•

Avdeling med PT

Helsedirektoratet
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• Pasienter i avd. med lav grad av PT: 

- Erfarte at HP så ikke på pasienten som individ (så ikke deres smerte/ plager)

- Erfarte at HP var mest opptatt av å stille spørsmål og krysse av på skjemaer.

- Noen pasienter erfarte økt grad av håpløshet og skam for å ha sine følelser

• Tiltak for å oppnå trygghet blant personale: 

- Kontinuerlig klinisk veiledning 

- Støtte innad i avdelingen, 

- Adhoc støtte ved behov, 

- Ha venner/ uformelt nettverk på jobben.

- Debrief etter hendelser, 

- Daglige møter med kollegaer for å være sikre på at alle går i samme retning 

ift. pasientene

- Samle pasient feedback så man viste at man var på riktig spor.

Helsepersonell (HP) i avd. med lav grad av PT:

- Utrygge og engstelige/drevet av frykt 

- Redde for å være ansvarlig for pasientene

- Kontinuerlig og intenst fokus på å unngå å gjøre feil 

- Prøver å dekke egen rygg via f.eks. overflødig dokumentasjon eller å 

overføre ansvar for pasienten til andre avdelinger eller personer.

• Avd. med PT var preget av:

- Fokus på ledelse (først av alt handler dette om ledelse)

- HP følte seg trygge 

- PT var bygd inn i strukturen og kulturen i avd.

- Det avgjørende var ett system som håndterte usikkerhet.

• Avd. med PT hadde en kultur der HP: 

- Måtte takle å jobbe daglig med suicidale pasienter, 

- Trengte hverandre for å takle dette den utfordrende jobben.

- En kultur der man støttet og hadde tillitt til hverandre, der de 

var trygge nok til å være sårbare og usikre, til å kunne 

diskutere med kollegaene.

- Når de føler seg trygge så klarte de å håndtere pasientene 

bedre (pasientenes sinne og frykt)

Berg, Siv Hilde 2022

Oppsummering



Oppsummering og konklusjon
Siv Hilde Berg: 

«Safe clinical practice for patients hospitalised in mental healthcare during a suicidal crisis”

Anbefalinger

• For at pasientene skal føle seg trygge, så må også helsepersonell føle seg trygge.

• Tiltak/ strategier som fremmer pasientsikkerhet

• Tiltak der pasienten settes i fokus

• Kultur bygget på psykologisk trygghet på jobben som støtter helsepersonell og deres arbeid

Helsedirektoratet
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Berg, Siv Hilde 2022

Oppsummering



Case

Støttefunksjonsavdeling

Grethe Wiegels, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

ARBEIDSMILJØ ER FERSKVARE, 
ØVELSE GJØR MESTER!



Utgangspunkt for kulturarbeidet i 2017

• Utgangspunkt i resultater på ForBedring

• Inkludert bekymringsfullt resultat mobbing

• Leders fokus: ha en åpen og transparent prosess overfor ansatte, TV og VO

• Samarbeid ledere, VO, TV, kulturkonsulenter

Helsedirektoratet 16

Case



Hvilke tiltak ble iverksatt i perioden  2018 – 2022

Helsedirektoratet 17

August 2018

• Kommunikasjon

• Arbeidsmiljø og 
kultur

• Kulturplakat

Januar 2019 

• Kommunikasjon

• Psykologisk 
trygghet

• Aktivt 
medarbeiderskap

August 2019

• Diversity 
Icebreaker

• Teamutvikling

• Positiv 
jobbopplevelse

August 2021

• Dagsseminar om 
psykologisk 
trygghet

August 2022

• Utvikling av 
ny kulturplakat

Organisasjons

-endring



Hvordan bygge psykologisk trygghet?
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• Bygger vi psykologisk trygghet av å 

snakket om det?

• «Arbeidsmiljø er ferskvare» 

• En kontinuerlig prosess rundt å utvikle 

arbeidsmiljø og kultur, kan bidra til å 

bygge psykologisk trygghet i ett team

Case

«Ha en åpen og transparent prosess, 

ingen er perfekte!»



Leder som rollemodell 

for å bygge psykologisk trygghet

• Være en god rollemodell innen kommunikasjon:
• Oppfordre til at ansatte skal si komme med sin mening
• Sette av tid til at man kan diskutere
• Lytte til og backe opp ansatte som kommer med nye ideer
• Skape en trygg arena for å diskutere. Bang, & Midelfart (2013)

• Enkle grep leder kan ta for å få fram ulike meninger:
• Ta runden rundt bordet
• Bruke  «gule lapper» metoden for å få fram nye ideer og alles ideer 

(alternativt til å ha åpen diskusjon). Bang, & Midelfart (2013)

• Bygge god kultur og arbeidsmiljø i teamet
• Utvikle gruppenormer/ kulturplakat for hvordan vi vil ha det på jobben
• Forventninger & bidrag: Hva forventer vi å våre kollegaer & hvordan 

kan vi bidra til at våre kollegaer gjør en best mulig jobb

• Arbeidsmiljø er ferskvare og er en kontinuerlig prosess.
Helsedirektoratet 19

Stockbilder



Hva kan 

HVER ENKELT

gjøre?

Helsedirektoratet 20

Gi positiv respons

Være en «forsterker» 

for din kollegas stemme



Utvikling av psykologisk trygghet i teamet vårt

Hva skal DU gjøre for å øke den psykologiske tryggheten i teamet? 

Skriv ned på gul lapp og signer med navnet ditt
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Hva skal DU gjøre for å øke den 

psykologiske tryggheten i teamet ditt ?

Legg inn kode som du får 
oppgitt av instruktør

Gå inn på www.menti.com

http://www.menti.com/
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